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چکیده

عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران شاهد تحّوالت وسیعی در دوران پهلوی بودند. این 

تمرکزگرایی،  دوره،  این  در  گذاشتند.  جای  بر  وسیعی  کالبدی  و  جمعّیتی  فرهنگی،  اثرات  تحّوالت، 

کمبود  ترتیب  این  به  و  تهران شدند  فزآینده جمعّیت  مهاجرت و سیاست های توسعه موجب رشد 

با  متعّددی  مسکونی  کوی های  شرایطی،  چنین  در  آمد.  پدید  پایتخت  در  زمین  گرانی  و  مسکن 

که پیش از این سابقه  بهره گیری از اصول معماری و شهرسازی نوین در اطراف تهران ساخته شدند 

که مشّخص نماید چه عواملی منجر به شکل گیری این  نداشتند. با این وصف این پژوهش بر آن است 

کفایت می کند؟  رهیافت تازه شدند؟ آیا برای پاسخ به این پرسش بررسی تحّوالت معماری این دوران 

گردید و با بررسی نقش احتمالی  در  انجام این پژوهش از روش تحقیق تفسیری- تاریخی استفاده 

کوی ها، حکومت، مردم و معماران اضالع نقش آفرین در پیدایش این رهیافت  حامیان و مخاطبان 

که  گردید  گرفت. مشّخص  کاوش قرار  کوی ها مورد  دانسته شده، نقش آنها در پیدایش و پذیرش این 

نوگرایی در دوران پهلوی خصوصیت مشترک و عّلت همسویی اراده این سه عامل در مسیر پیدایش 

که همگرایی  کلیدی ایفا می کند. این مطالعه نشان داد  کوی  ها  است و در رسیدن به پاسخ نقشی  این 

حکومت، مردم و معماران در یک تحّول معماری ضروری است.

واژه های کلیدی

کوی های مسکونی. توسعه، نوگرایی، معماری نو، تحّول سکونت، 

کوی شهرآرای تهران با رویکرد حفظ هوّیت  کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان »بهبود الگوی سکونت در  * مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه 
که در اسفند 1391 در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران از آن دفاع شده است. بافت« و به راهنمایی نگارندگان دوم و سوم می باشد 
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مقدمه
در دوران پهلــوی تحــّوالت وســیعی در عرصه هــای اجتماعــی، 
سیاســی و اقتصادی ایران به وقوع پیوســت. تمرکز روزافزون قدرت 
کودتای 28 مرداد 1332 ش.  کشــوری، جنگ جهانی دوم،  و نظام 
اجرای برنامه های توسعه و افزایش مبادالت اقتصادی و فرهنگی با 
کالبدی  که اثرات جمعّیتی،  غرب نمونه هایی از این تحّوالت بودند 

گذاشتند. و فرهنگی وسیعی بر جای 
در شــهر تهــران، تمرکزگرایــی، مهاجرت و سیاســت های توســعه 
افزایــش  مــوج  تــا 5۰ ش.  کــه طــی دهه هــای 131۰  باعــث شــدند 
جمعّیــت پایتخــت را درنــوردد. تمرکزگرایــی در سیاســت و اقتصــاد 
طــی دوره پهلــوی اول، شــهر تهــران را مرکــز تنظیــم و تنســیق همــه 
امور، دولت مرکزی را فربه و وسعت و جمعّیت تهران را افزایش قابل 
کشــور توّسط  مالحظه ای داد )حبیبی، 1385، 31 و 32(. با اشــغال 
مّتفقین، قحطی در برخــی مناطق، توّرم فزآینده، نبود امنّیت، نیاز 
به خدمات شــهری و دیوان ســاالری مردم را به امید شرایط بهتر به 
کشــاند )مدنی پور، 1381، 26( و مهاجرت به تهران  شهرهای بزرگ 
را شّدت بخشید و لغو قانون اخذ مجّوز برای رفتن از شهری به شهر 
دیگــر در اســفند 1321 ش. نیــز آن را تســهیل  نمود )بســکی، 1376، 
کردن  6(. سیاســت های توســعه در دوره پهلوی دوم مانند قطبی 
اقتصــاد و شــیوه نوظهــور ســرمایه داری، پایتخــت را بــه قطب اصلی 
فّعالیت های عمرانی دولت و مؤّسسات خصوصی تبدیل کرد و منجر 
به ادامه روند مهاجرت و افزایش جمعّیت در تهران شد1. شهر تهران 
در ایــن ســال ها رشــد جمعّیــت باالی چهــار درصد را تجربــه  نمود2.
در پی این سلسله از تحّوالت، به تدریج در دهه 132۰ ش. کمبود 
شدید مسکن و گرانی زمین و خانه پدید آمد. در حالی که روند تولید 
مســکن و ســاخت و ســازهای خرد در تهران و حواشــی آن برای رفع 
کفایت نمی کرد، رهیافتی برای رفع این مشــکل شــکل  ایــن معضل 
کــه پیش از این ســابقه نداشــت. طی دهه هــای 3۰ و4۰ ش.  گرفــت 
کــه به الگوهــای تــازه معماری و ســبک  کوی هایــی ســاخته شــدند 
کوی ها بــه تدریج  نوینــی از ســکونت در تهــران تکیــه داشــتند. این 
جذب بافت شــهری پایتخت شــدند و امــروزه اثراتی از نام، ســاختار 
کالبدی آنها در مناطق مختلف پایتخت مشــاهده می شود  یا بافت 
کوی های چهارصد دســتگاه، نارمک، نازی آباد، شهرآرا،  )تصویر 1(. 
کوی ها بودند3  کن، مهران و ســیزده آبــان از جمله ایــن  تهران ویــال، 
کوی مســکونی در  کــه در آنها خصوصیاتی مانند احداث  )تصویــر 2( 
قالــب یــک پروژه مشــّخص، به کارگیــری اصول شهرســازی جدید در 
کوی، استفاده از الگوهای های ساختمانی تازه به  طّراحی ســاختار 
صورت واحدهای مسکونی تک خانواری و آپارتمان های کوتاه مرتبه 

و اتکا به روش های نوین ساخت قابل مشاهده بود. 
در حالی که حضور معماری تازه ای در این کوی ها قابل مشاهده 
است، باید پرسید آیا تحّوالت و فرآیندهای معماری مرتبط با ساخت 
کوی هــا نقش آفرین اصلی شــکل گیری این رهیافــت بوده اند؟ ایــن 
که بررســی تحّوالت معمــاری دخیل  در ایــن مقالــه، بــر این مبنا 
کوی ها نمی تواند تمام صحنه شــکل گیری این  در شــکل گیری ایــن 
کوی ها را ترسیم نماید و ضروری است به تحّوالت اجتماعی دخیل 

کوی شهرآرا. تصویر 1- آپارتمان های 

کوی های ساخته شده در تهران در فاصله سال های  تصویر ۲- موقعّیت تعدادی از 
1330 تا 1350ش.

کجوری، 1351، پیش فهرســت( مأخذ: )کیا

تصویر 3- الگوی یافته شده برای رابطه عوامل پیدایش کوی های مسکونی. 
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1-  نوخواهی حکومت

نوخواهــی حکومــت و تأثیر آن بر جامعــه و معماری در دو منظر 
کــه حکومت برای  گرفتــه می شــود: یکی از منظــر نقش تازه ای  پــی 
کشور  که برای توسعه و آینده  خود قائل بود و دیگری چشم اندازی 
گرفته بود )تصویر 4(. پس از آن روند ورود دولت به ساخت  در نظر 

کوی ها تشریح می شود.

1-1- دولت در نقش روزی بخش
از ابتدای دوران پهلوی، حکومت عالوه بر نقش قانون گذ اری و 
اجرا، در نقش دولِت روزی بخش نیز ظاهر شد و این نقش با شروع 
کشــور در ســال   اجــرای برنامه هــای توســعه اقتصــادی- اجتماعی 
گردید )حبیبی، 1383، 153(. تمرکز  1327 ش. به تدریج پررنگ تر 
دولت بر توســعه اقتصــادی و خدمات دولتی، باعــث افزایش قابل 
کارمندان دولت شــد. شــمار بســیاری  کارخانه ها و  کارگــران  توجــه 
کارمند  غ الّتحصیــالن دبیرســتان ها و دانشــکده ها به صــورت  از فار
اداری، تکنسین حرفه ای، مدیر، آموزگار، قاضی، پزشک و یا استاد 
دانشــگاه بــه بخــش خدمــات دولتــی وارد می شــدند )آبراهامیان، 
که بر اســاس یک آمار حیرت انگیز در ســال  1389، 181(، به طوری 
کارمنــد بخــش دولتی  1339 ش، دو ســوم جمعّیــت فّعــال تهــران 
بودند )تکمیل همایون، 1379، 18۰(. بر اثر پیگیری این سیاســت 
گرفت و به سرعت  از سوی حکومت، طبقه متوّسط جدیدی شکل 
کــرد. روش زندگــی ایــن طبقه متوّســط جدید بــه دلیل روند  رشــد 
آموزش، حرفه و ارتزاق به شــّدت متأّثر از دولت بود و تمایل دولت 
به نوگرایی در امر سکونت می توانست این طبقه را -به عنوان یک 
قشــر مخاطب معماری- به سوی تجربه شیوه جدید زیست سوق 
دهــد و البته چنین نیز شــد و همین طبقه یکی از قشــرهای اصلی 

کوی های مسکونی جدید شد. پذیرای سکونت در 
از ســوی دیگــر دولــت بــا پذیــرش نقــش ســازمان دهنــده امور و 
کمبود مســکن در تهران و رفع شــرایط  مشــکالت، برای حل معضل 
نامناسب سکونت فقرا، به بخش تولید مسکن وارد شد4. دولت به 
گسترده  گرانی  که به دلیل اینکه بحران مسکن و  دنبال راه حلی بود 
بود، ســریع باشــد، به عّلت آنکه مخاطبان آن قشــر عمدتًا متوّســط 
گســترده بود،  کار  و ضعیــف بودنــد، ارزان تمــام شــود و چــون حجم 
کوی های مسکونی جدید  کمتری داشــته و آسان باشد.  پیچیدگی 
بــر مبنــای معماری نو چنین ویژگی هایی داشــتند و دولــت آنها را با 

تسهیالت بلندمّدت در اختیار متقاضیان قرار می داد.

کمک غرب 1-۲- مدرنیزاسیون5 با الگوپذیری و 
پــاره ای از تحــّوالت سیاســی و نظامی ماننــد انقالب مشــروطه، 
اشــغال مّتفقیــن، برکنــاری رضاخــان و ســقوط دولــت مصــّدق و 
کاالو یــا فرهنگی مانند  همچنیــن اقتصــادی مانند مبادلــه نفت با 
کمک نمودند تا حکومت پهلوی و ســران آن  ســفر شــاهان به اروپا 
متقاعــد بــه برتــری غرب مــدرن شــوند. در مقابل، حکومت ســعی 
کاهــش فاصله با غرب مدرن نمــود و برای این منظور اقداماتی  در 
کنار مسئوالن  چون به کارگیری مستشــاران و مشــاوران خارجی در 
تحصیل کــرده غــرب، ایجــاد زیرســاخت های جدیــد ماننــد جــاده، 
کشــاورزی به  خطــوط تلگــراف و راه آهــن سراســری، تغییــر اقتصاد 
اقتصــاد صنعتــی از طریــق اصالحــات ارضــی )آغــاز دهــه 4۰ ش.( و 
کار قرار داد. به این ترتیب اغلب  ایجــاد صنایع مونتاژ را در دســتور 
ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور دستخوش تغییرات کّلی شد.
در  مدرنیزاســیون  برنامه هــای  اجــرای  بــه  پهلــوی  حکومــت 
کشــورداری بســنده نکرد و به دنبال تســّری دادن نوگرایی به بدنه 
جامعــه و تســریع ایــن روند بود. بــرای این منظــور در دوره پهلوی 
اول بــا اجبــار و تحمیل و در دوره پهلوی دوم با تشــویق و تبلیغ به 

که برخی از آنها بدین قرارند: اقداماتی پرداخت 
نویــن،  مــدارس  تأســیس  تربیــت:  و  تعلیــم  در  تحــّول   •
اعــزام  دانشــگاه ها،  تأســیس  درســی،  کتــب  استانداردســازی 

ج. دانشجویان به خار
• تغییــر در پوشــش و لباس )با هدف تناســب بــا زندگی نوین(: 
تعویض اجباری لباس های ســّنتی با پوشــش به سبک اروپایی در 
کارکنــان دولت و در مرحله بعد همه مردم، نفی حجاب، فرمان به 

کاله پهلوی6. استفاده از 

کوی های مسکونی  بررسی نقش حکومت، مردم و معماران در پیدایش 
کوتاه مرتبه تهران در دوره پهلوی دوم

4- نقش نوخواهی حکومت در پیدایش کوی های مسکونی. 

در پیدایش و پذیرش این کوی ها، بانیان و حامیان آنها نیز پرداخته 
کوی ها ممکن نمی شد- حکومت،  شــود -که بدون آنها حیات این 
مردم و معماران سه ضلع پیدایش این کوی ها دانسته شده و سهم 
گرفته  کنــکاش قرار  هــر یــک از آنها در شــکل گیری این رهیافت مورد 
اســت. رابطــه یافته شــده بیــن ایــن عوامــل و موضــوع، در تصویر3 

ارائه شــده اســت. نوگرایی در دوره تاریخی مورد مطالعه یک ویژگی 
کلیدی  که در این بررسی نقشی  مشترک در این سه عامل می باشد 
ایفا می کند. به همین دلیل در سه بخش روند نوگرایی در حکومت، 
کاوش  جامعــه و معمــاری و اثــرات آن بر موضوع مورد مطالعــه مورد 

گرفته است تا ابعاد مسأله روشن شود. قرار 
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کوی چهارصد دستگاه.  کت  تصویر 5- ما
مأخذ: )اژدری، 13۲6، 1۲5(

• تغییــر در عالیــق و ســالیق: الگوســازی در رادیــو و تلویزیــون، 
برگزاری جشن ها، مراسم و مسابقات.

ایــن اقدامات به خصوص بر طبقه متوّســط جدید مؤّثر افتاد و 
آنان را به ســمت ســبک جدید زندگی سوق داد. این سبک جدید 
که دولت در عرصه معماری و سکونت به دنبال  زندگی با تولیداتی 
آن بود، هم خوانی داشت و این همسویی نقش معماری نوین در 

عرصه سکونت را تقویت می نمود7.
پیامد دیگر روند مدرنیزاسیون آن بود که دولت در عرصه معماری 
با اقدام به استفاده از معماران خارجی و ایرانی تحصیل کرده غرب و 
تأســیس مدارس معماری جدید برای تربیت معماران به حمایت از 
تولیــد معماری نو پرداخت. در همین راســتا، ورود دولت نوخواه به 
بخــش مســکن نیز با اقتباس اجــرای پروژه های خانه ســازی از غرب 
گرفــت. پــس از جنگ هــای جهانــی در اروپــا و تبعــات آن در  صــورت 
بخش ســکونت دولت هــای اروپایی نیز ناچار بــه مداخله برای حل 
مشــکل مسکن و خانه سازی برای اقشار مردم شده بودند8. به این 
ترتیب عالوه بر رویکرد نوگرایانه دولت -که او را به استفاده از معماری 
کشــوری به طرق مختلف مانند  نو متمایل می ســاخت- مسئوالن 
حضــور در اروپا و یا معرفی رویکردها توّســط معمــاران نوگرا با تجارب 
خانه ســازی در اروپــای پس از جنگ های جهانی آشــنا شــده بودند 
و الگــوی مســتقیمی در امــر خانه ســازی در برابــر آنهــا قــرار داشــت9. 
کوی های مســکونی مشابه و مطابق با  این الگو دولت را به ســاخت 

معماری جدید سوق داد.
کشــور در مدرنیزاســیون بــا تأثیرگذاری  بنابرایــن سیاســت های 
کوی مســکونی  بر مردم و معماران به شــکل مســتقیم در پیدایش 
تهران نقش داشــتند. این سیاســت ها از یک ســو با تبلیغ و ترویج 
کوی ها متمایل ســاختند و از  روش جدیــد زندگــی، مردم را به این 
کوی ها  ســوی دیگــر با حمایــت از معمــاری نو منجر بــه تولید ایــن 

توّسط معماران شدند.

1-3- ورود دولت به تولید مسکن
بررسی روند نقش آفرینی دولت در تولید مسکن اّطالعاتی از چگونگی 
کوی های مســکونی بدســت می دهد.  رســیدن به رهیافت ســاخت 

شــکل گیری ایده: برای اجرای برنامه خانه ســازی دو راه حل در 
برابر دولت قرار داشت:

•  خانه ســازی متفــّرق در زمین هــای خالــی یــا مخروبــه داخــل 
بافــت شــهر: ایــن روش نیــازی بــه فراهم نمــودن زیرســاخت های 
شهری نداشت اّما می بایست سرمایه الزم برای خریداری زمین ها 
تأمیــن شــود. در ابتــدا دولت موافق ایــن روش و معماران به دلیل 
کهنه مخالــف آن بودند. در  عــدم تأیید شــرایط زیســتی بافت های 

گذاشته شد. کنار  نهایت این راه حل 
•  ساخت کوی های جدید در اطراف شهر: در این روش کوی ها 
ج شــهر ســاخته می شــدند اّما می بایســت  در زمین های موات خار
ســرمایه الزم برای زیرســاخت های شــهری، ابنیه عمومی و وسایل 
تردد به شهر فراهم گردد. معماران به دلیل امکان پیاده سازی اصول 
شهرســازی نوین جهت تأمین اســتانداردهای زیســت این روش را 
گذاشــته شــد1۰. توصیــه می نمودنــد. ســرانجام این راه حل به اجرا 
کــوی: نخســتین برنامــه بــرای خانه ســازی در ســال  نخســتین 
که به  1325 ش. در دولــت قــوام الّســلطنه تصویــب و اجرایی شــد 
کوی چهارصد دســتگاه در محدوده میــدان ژاله انجامید  ســاخت 
کــوی شــهرداری تهران، بانــک مّلی و  )تصویــر 5(. در ســاخت ایــن 
بانــک رهنی مشــارکت داشــتند و مســئولیت اصلی بر عهــده بانک 
کــوی در ســال  رهنــی بــود )اژدری، 1326، 126 و 127(. ســاخت 
1329 ش. پایــان یافت و اســکان مردم و رضایــت دولت و معماران 

گردید. کوی های بعدی  از این برنامه باعث دلگرمی برای ساخت 
کوی هــا، نهادهــای دولتــی و  یــان: متّولیــان ســاخت ایــن 

ّ
متول

سپس شرکت های خصوصی بودند. این نهادها حلق انتقال  دهنده 
خواســت مســئوالن دولتی بــرای نوگرایی به پروژه های خانه ســازی 
و جذب کننــده و ســازمان دهنده نیروهــای جــوان بودنــد. از جملــه 
نهادهای دولتی حاضر در ساخت این کوی ها می توان به شهرداری 
کــوی چهارصــد دســتگاه(، بانــک  تهــران و بانــک رهنــی )ســازنده 
ســاختمانی )چهارصــد دســتگاه، نازی آبــاد، نارمــک، ســیزده آبان، 
کاالد(، ســازمان خانه ســازی )وابســته بــه وزارت دارایــی و ســازنده 
کن( و بانک عمران )کوی صاحبقرانیه( اشــاره نمود )جوادی،  کــوی 
1374، 127-1۰9(. در میــان شــرکت های خصوصــی نیــز می تــوان از 
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گرفت. کوی  شرکت شهرآرا نام برد که ساخت کوی شهرآرا را بر عهده 
تهران ویال نیز نمونه ای دیگر از این دست بود. واحدهای مسکونی در 
گذار می شد. این کوی ها عمومًا در اقساط بلند مّدت به مشتریان وا
کوی های مســکونی نوین  بانک ســاختمانی در رونــد پیدایش 
بیشــترین ســهم را داشــت. ایــن نهــاد در ســال 1331 ش. بــرای 
اســکان مهاجران تازه وارد به شــهرها و حل مشــکل مســکن اقشــار 
کشــاورزی و شــرکت بیمه ایران تأسیس  کم درآمد با ســرمایه وزارت 
شــد )بانی مسعود، 1388، 253(. »زمین های موات اطراف تهران 
گرفــت تــا از طریــق تقســیم زمین هــا، تأمین  در اختیــار بانــک قــرار 
مصالــح، ســاخت خانــه و فــروش آنهــا در اقســاط بلنــد  مــّدت بــه 
کند. اولین فّعالّیت  کم درآمد مشــکل مســکن را حل  خانواده های 
بانک ســاختمانی احداث شهرک های جدید با اصول فّنی روز بود 
که به ســاخت شــهرک]های[ نازی آباد و نارمک انجامید« )بسکی، 
1376، 6(. بانــک ســاختمانی بعدهــا متحــّول شــد و در ادغــام بــا 
نهادهــای دیگــر صورت ســازمان مســکن و ســپس وزارت آبادانی و 

گرفت. مسکن به خود 
گفت: ح شده می توان  با توّجه به سیر مطر

کوی ها داشته است. •  اراده دولتی نقش مهّمی در ساخت 
کوی ها بر مبنای اصول معماری و شهرسازی جدید  •  ساخت 

مّدنظر بوده است.
کوی ها توّسط نهادهای  •  به دلیل اهمّیت تأمین مالی، بیشتر 

بانکی ساخته شدند.
که این مســأله بر  •  نهادهای ســازنده مســتقل و متنّوع بودند 

کوی ها اثرگذار بود. تنّوع تجربیات 

۲- نوگرایی جامعه

که جامعه پذیرنده محصول معماری اســت، هر تحّولی  از آنجــا 
کــه بــه تغییــر ســالیق و دگرگونــی شــیوه زیســت منجــر شــود  در آن 
می تواند بر تولیدات معماری و مقبولیت آنها تأثیرگذار باشــد. طی 
دوره پهلــوی نیــز عرصــه جامعه شــاهد چنین تحّولی بود. بررســی 
کوی های مســکونی جدید در بین  ابعاد این تحّول دالیل پذیرش 

مردم را آشکار می سازد )تصویر 6(.

1-1- رواج فرهنگ تازه
راه  از  غربــی  فرهنــگ  و  تفّکــر  بــا  ایــران  جامعــه  دوره  ایــن  در 
کتاب ها، بازگشت  روزنامه، رادیو، تلویزیون، تئاتر، سینما، ترجمه 

بــا  آشــنایی  گســترش  و  غربیــان  غــرب، حضــور  دانش آموختــگان 
زبان های اروپایی آشــنا شد و تأثیرپذیرِی پیرو این آشنایی جامعه 
را در مســیر نوگرایــی قــرار داد. برخــی از مظاهــر ایــن تأثیرپذیــری و 

نوخواهی بدین قرارند:
کاالهای جدید: لوازم ورزشی، لوازم آرایش، البسه خارجی.   •

کتاب فروشــی،  کافه و رســتوران، داروخانه،  •  مشــاغل جدیــد: 
استودیوهای عّکاسی و موسیقی.

•  غذاهــای جدید: شــیرینی های تازه، پیراشــکی، سوســیس و 
ساندویج.

گســترش فرهنــگ تــازه  و  ایــن پدیده هــا نشــانه تغییــر ســالیق، 
که ایــن تغییر به  دگرگونــی زندگــی اجتماعــی بودنــد. بدیهی اســت 

کرد. شیوه زیست نیز تسّری پیدا خواهد 

1-۲- رواج سبک جدید زندگی
در پی نوخواهی مردم و تشویق حکومت به نوگرایی -که پیش 
از این بدان اشــاره شــد- الگو و نحوه زندگی نیز در حال تحّول بود. 
که تفریحات، سرگرمی های جدید و زندگی به  بر همین اساس بود 
سبک مدرن به مردم پیشنهاد می شد و رسانه ها پر از تبلیغات متنّوع 
دربــاره تجهیزات و وســایل مــدرن زندگی بودند )تصویــر 7(. طبقه 
متوّســط جدید مســتعد پذیرش چنین الگــوی زندگی تازه ای بود.
که از یــک خانواده روزآمــد در تبلیغات  در ایــن دوره، تصویــری 
کــه در یــک آپارتمــان  رســانه ها ترســیم می شــد، خانــواده ای بــود 
یــا خانــه مبلــه زندگــی می کــرد، از تجهیزات مــدرن و جدیــد زندگی 
اســتفاده می  نمــود، برای خریــد به پاســاژها و فروشــگاه های بزرگ 
کنســرت موســیقی، ســینما و پــارک می رفــت،  و بــرای تفریــح بــه 
برنامه هــای متنــّوع تلویزیــون را تماشــا می کرد، اتومبیل شــخصی 
چنیــن  در  می رفــت.  مســافرت  بــه  ســال  در  چندبــار  و  داشــت 
کار می کرد و یا در فعالّیت های  خانواده ای همسر و مادر خانواده یا 
اجتماعی مشــارکت داشــت. ایــن تصویر از خانــواده روزآمد با آنچه 
که تا پیش از آن در ایران مرســوم بود تفاوت قابل تأّملی داشــت11. 
که چنین خانواده ای نیازمند خانه ای درخور الگوی  بدیهی است 
زندگی روزآمدش بود. بدین ترتیب نوگرایی در شیوه زیست، شیوه 

معماری نو را موّجه و قابل پذیرش می نمود.
که نوگرایی معماری مسکن  ح شده نشان می دهد  مسائل مطر
و نوگرایی شیوه زیست دو پدیده همسو، مکّمل و مابه ازای هم در 
کوی های جدید مســکونی در چنین  دوره مورد مطالعه بوده اند12. 
گرفتــه، بــا تســهیالت بلند مّدتشــان امــکان زندگی  فضایــی شــکل 
که شاید  کم درآمدی فراهم نمودند  روزآمد را برای اقشار متوّسط و 

به تنهایی قادر به بدست آوردن آن نبودند.

3- نوگرایی معماری

گرفت: در دوران پهلوی معماری سّنتی در برابر دو پدیده قرار 
•  ســلیقه جدید در مخاطب: به دنبال آشــنایی با تمّدن غربی 
و در پــی آن نوگرایی، ســالیق تازه ای در میــان مقامات حکومتی و 

مردم رواج یافت. تصویر6- نقش نوگرایی اجتماعی در تحّول سکونت.

کوی های مسکونی  بررسی نقش حکومت، مردم و معماران در پیدایش 
کوتاه مرتبه تهران در دوره پهلوی دوم
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مدرنیزاســیون:  ســایه  در  جدیــد  کارکردهــای  و  نیازهــا   •
عملکردهــای جدیــدی مانند ســینما، فرودگاه، ایســتگاه راه آهن و 

کز صنعتی وارد حوزه مطالبات از معماری شد. مرا
گونــه ای دیگــر از معمــاری  پدیــده اول اساســًا پاســخ خــود را در 
جســتجو می کــرد و در برابــر پدیــده دوم هم معماری ســّنتی پاســخ 
آماده ای نداشت13. در هر دو پدیده تأثیرپذیری از فرهنگ و تمّدن 
غربــی نقــش اساســی داشــت. این دو مســأله منجــر بــه نوگرایی در 

که برخی از ابعاد آن به این قرارند: معماری شد 
 •  عقب نشــینی معماری سّنتی: حوزه فّعالیت معماران سّنتی 
به تدریج محدودتر شد. بسیاری از فّعالیت های معماری و تربیت 
معماران از عهده آنان برداشته شد. آنها از دخالت در طّراحی منع 

ح های معماران جدید شدند. شدند و در برخی موارد مجری طر
•  حضــور معمــاران جدید: معماران فّعال عرصه معماری ایران 

کرد: گروه تقسیم  در این دوران را می توان به سه 
گــروه اول: معمــاران خارجــی مشــغول بــه فّعالیــت در ایــران از 

کسیم سیرو16. گدار15 و ما جمله نیکالی مارکف14، آندره 
گــروه دوم: دانش آموختــگان معمــاری در غــرب ماننــد وارطان 

گورکیان، علی صادق و محسن فروغی. گابریل  هوانسیان، 
غ الّتحصیــالن مدارس معمــاری ایــران از جمله  گــروه ســوم: فار
دانشــکده هنرهای زیبا نظیر هوشــنگ ســیحون، حسین امانت و 

عبدالعزیز فرمانفرماییان )باور، 1388، 6۰(. 
به این ترتیب در این دوران به تدریج معمارانی عرصه معماری 
کــه در ســاحت معماری مــدرن پرورش  گرفتنــد  کشــور را در اختیــار 
که آنچه بــه عنوان محصول  یافتــه بودند. در نتیجه بدیهی اســت 
معماری به جامعه عرضه می شــود، اسلوبی مدرن خواهد داشت. 
این روند از معماری بناهای عمومی شروع شد و به عرصه سکونت 
کوی هــای  راه یافــت )تصویــر 8(. در ادامــه ایــن مســئله در عرصــه 
گام الگوهای  مســکونی پیگیری می شود و برای این منظور در سه 
کوی ها و الگوها و روش های  خانه سازی مشابه در غرب، طّراحان 

کاوش می شوند. معماری آنها 

3-1- الگوهای خانه سازی در غرب
کوی های مســکونی با رویکرد به کارگیری شهرســازی و  ســاخت 
معمــاری نوین در آنهــا، ره آورد معماری و معمــاران نوگرا برای حل 
مســئله اســکان جمعّیــت در تهــران بــود. شــواهد نشــان می دهــد 
کارآمدی  کــه معمــاران ایــران بــا همتایان غربــی خود نســبت بــه نا
لــزوم  و  فقــرا  ســکونت  نامناســب  شــرایط  قدیمــی،  بافت هــای 
چاره اندیشی برای حل بحران مسکن هم عقیده بوده اند17 و راهکار 
ایجــاد محــاّلت جدیــد در شــهرهای اروپایــی را مــّد نظر داشــته اند 
)تصاویــر 11- 9(. بــه ایــن ترتیــب مراجعــه مســتقیم و غیرمســتقیم 
بــه روش هــا و الگوهــای خانه ســازی غــرب -بــه ویژه پــس از جنگ 
جهانــی اول و دوم- در ســاخت ایــن محّله های تازه احداث شــده 

مؤّثر افتاد18 )فالمکی، 1385، 582(.

تصویر ۷- نمونه هایی از تبلیغ محصوالت جدید در دوره پهلوی دوم.
)URL 1( :مأخذ

کوی های مسکونی نوین.  رات معماری منجر به شکل گیری 
ّ
تصویر 8- تحّوالت و تأث
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وایســن هف،  کــوی  در  رو  ونــده  میــس  توّســط  شــده  طّراحــی  آپارتمان هــای   -9 تصویــر 
اشتوتگارت، 19۲۷م.

)۲ URL ( :مأخذ

کارلسروهه،  کوی دامرستوک،  گروپیوس در  تصویر 10- خانه های طّراحی شده توّسط والتر 
19۲8م. 

)URL 3 ( :مأخذ

ح کوی دامرستوک، کارلسروهه، 19۲8م.  تصویر 11- والتر گروپیوس، طر
)URL 4( :مأخذ

ح کوی نهم آبان در جنوب تهران، 1346-1344 ش. تصویر 1۲- طر
کجوری، 1351، 3۲ و 33(  مأخذ: )کیا

کوی ها 3-۲- طّراحان 
کوی هــا، مهندســان خارجی،  در رونــد طّراحــی و ســاخت ایــن 
کنــون به خدمت  ایرانــی و اســتادکاران معمــاری قدیم ایــران -که ا
که بخش بزرگی  معماری نو در آمده بودند- حضور داشتند. از آنجا 
کوی ها توّسط بانک ها ساخته شدند، این بانک ها اقدام به  از این 
ایجاد دوایری در سازمان خود و به خدمت گیری مهندسان معمار 

نمودنــد. بــه عنــوان مثــال دفتر فّنــی بانک ســاختمانی -کــه تهّیه 
ح هــای معمــاری آن را بــر عهــده داشــت- از چندیــن مهنــدس  طر
کوی های  ح هــای اولّیــه  ایرانــی و خارجــی تشــکیل شــده بــود. طر
نارمــک و نازی آبــاد بــه عنــوان اّولیــن تجربیــات خانه ســازی بانک 
گورگــن و بازیل19 در این  ســاختمانی زیــر نظر دو معمــار به نام های 
کنــار این دو، معمارانی ماننــد مهندس فروغی  دفتــر تهّیه شــد. در 
و صــادق نیــز حضور داشــتند )بســکی، 1374، 86(. در مــورد دیگر 
در ســال 1336 ش.، بانک ســاختمانی دو نفر از مهندســان خود را 
کارخانــه خانه های  کارآمــوزی در  گذراندن دوره شــش ماهه  بــرای 
پیش ساخته به اروپا فرستاد. این افراد پس از بازگشت کارخانه تولید 
کــرده، اقدام به  قطعات پیش ســاخته را در شــمال نارمک مســتقر 
کاالد و بخش هایی  کوی  ساخت خانه های پیش ساخته نمودند. 
کــن به این روش ســاخته شــدند )جــوادی، 1374، 122(. کــوی  از 

3-3- الگوها و روش های معماری
ســبک شهرســازی، الگوهــای پــالن و روش هــای ســاخت ایــن 
کوی ها اّطالعات مفیدی در زمینه ابعاد به کارگیری معماری مدرن 

در آنها بدست می دهد.
کوی هــا بناهــای عمومــی، پارک هــا  ح منطقــه ای: در ایــن  طــر
و تأسیســات مــورد نیــاز همــگام بــا واحدهــای مســکونی ســاخته 
می شــدند، راه هــا الگــوی شــبکه ای داشــتند و خانه هــا بــه صورت 
تیــپ2۰ در راســتای شــمال-جنوب یــا شــمال شــرق-جنوب غــرب 
ســاخته شــده )تصویــر 12(، شــامل طیــف متنّوعــی از واحدهــای 
کجوری، 1351، 49-51(. مستقل مسکونی و آپارتمان ها بودند )کیا
واحدهــای مســکونی: بــا اینکــه الگــوی پــالن خانه هــا در این 
کوی هــا متنّوع اســت و خانه های یــک و دو طبقــه و آپارتمان های 
گــی در آنهــا قابــل  ســه تــا پنــج طبقــه را شــامل می شــود، چنــد ویژ

مشاهده است:
•  محّقر و مفّصل بودن پالن ها و متراژ واحدها نسبت به طبقه 

کوی های مسکونی  بررسی نقش حکومت، مردم و معماران در پیدایش 
کوتاه مرتبه تهران در دوره پهلوی دوم
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اجتماعــی مخاطــب: متــراژ خانه هــا از 4۰ مترمرّبــع در خانه هــای 
دوطبقــه  مســکونی  واحدهــای  در  مترمرّبــع   2۰۰ تــا  یک طبقــه 
کوی هــای  کوچــک عمدتــًا در  متغّیــر اســت. واحدهــای مســکونی 
کم درآمد ســاخته  بخش هــای میانــی و جنــوب تهران و برای قشــر 
کــه واحدهای  شــده و پــالن محّقــری دارنــد )تصویــر 13(، در حالی 
کوی های میانی و شمال تهران هستند و برای  مسکونی بزرگ تر در 

کارمندان با درآمد متوّسط ساخته شده اند )تصویر 14(.  
•  تغییر تدریجی پالن ها به سمت الگوهای مدرن: در نخستین 
کارگیــری الگوهای ســّنتی در پالن  کــوی   احــداث شــده اثراتــی از به 
خانه هــا قابــل مشــاهده اســت و فضاهــای ســکونت در دو ســوی 
کوی هــای بعــدی جای خــود را به  حیــاط قــرار دارنــد. ایــن امــر در 
کامــاًل جدیــد می دهــد )تصاویــر 15 و 16(. ایــن تغییــر بــا  پالن هــای 

تحّول سبک زندگی در این دوران مطابقت دارد.
•  افزایش تدریجی آپارتمان ســازی: در ابتدای امر از واحدهای 

کوی ها  مســتقل مســکونی به عنوان الگوی ساختمانی در احداث 
استفاده می شد )مانند کوی چهارصد دستگاه، نارمک و نازی آباد؛ 
تصویر 17( و با وجود تمایل طّراحان توّجه به آپارتمان ها -به عّلت 
بیگانگــی جامعــه بــا این ســبک زندگــی و عــدم وجــود قوانین الزم 
برای آپارتمان نشینی- با احتیاط همراه بود21. به تدریج با افزایش 
آشنایی با آپارتمان نشینی، کوی های جدید با بخش های آپارتمانی 
ساخته شدند )مانند شهرآرا و کن؛ تصویر 18( و به برخی از کوی های 
احداث شــده واحدهای آپارتمانی اضافه شــد )مانند نازی آباد(22.
از روش هــای جدیــد  بناهــا  روش هــای ســاخت: در ســاخت 
کوی  کاالد و بخش هایــی از  ســاخت ماننــد پیش ســاختگی )کــوی 
کــن( و یــا ترکیب دیوار باربر، ســقف تیرآهن و طاق ضربی اســتفاده 

کجوری، 1351، 51(. کوی ها( )کیا می شد )سایر 
کوی ها توشــه ای از مظاهر معماری  که این  مشــاهده می شــود 
مدرن را با خود به همراه داشته، نمود تحّول سکونت در زمان خود 
کوی ها امروزه بخشــی از بافت شــهر تهران هســتند  بوده انــد. ایــن 
و ســاختار و نظــام خیابان کشــی آنهــا عمومــًا باقــی مانــده، بخــش 
عمــده واحدهای تک خانــواری آنها جای خود را بــه آپارتمان های 
کوی هــا در برخــی  مســکونی داده انــد. بخش هــای آپارتمانــی ایــن 

نقاط مانند شهرآرا همچنان قابل مشاهده است )تصویر 1(.

تصویر 13- پالن خانه های کوی نازی آباد و نهم 
آبان در جنوب تهران، مخاطب: قشر کم درآمد. 

کجوری، 1351، 31 و 3۲( مأخذ: )کیا

تصویر 1۷- منطقة نازی آباد، ابتدای دهه 30 ش.
کجوری، 1351، 31-3۲( مأخذ: )کیا

تصویر 18- آپارتمان های کوی کن، ابتدای دهه 40 ش.
کجوری، 1351، ۲5-۲6( مأخذ: )کیا

تصویر 14- پالن خانه های کوی مهران در شــمال 
غرب تهران، مخاطب: قشر متوّسط. 

کجوری، 1351، ۲0 و ۲1( مأخذ: )کیا

کــوی  خانه هــای  پــالن   -15 تصویــر 
چهارصد دستگاه، دهه ۲0 ش.

کجوری، 1351، 40 و 41(  مأخذ: )کیا

تصویــر16- پــالن خانه های کوی تهــران ویال، 
دهه 40ش. 

کجوری، 1351، 1۷ و 18( مأخذ: )کیا
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نتیجه

کوتاه مرتبه  کوی هــای مســکونی  در ایــن مقالــه ســیر پیدایــش 
که  تهران در دوره پهلوی دوم بررســی شــد. این بررســی نشان داد 
کوی هــا منبعث از همســویی نوگرایــی در حکومت،  پیدایــش ایــن 

کشور بوده است.  جامعه و معماری 
حکومت نوگرای پهلوی با پشتیبانی از معماری نوین در عرصه 
ســکونت و ترویج سبک جدید زندگی در جامعه و بخصوص طبقه 
کوی هــای  متوّســط جدیــد، بســتر الزم بــرای پیدایــش و پذیــرش 

مسکونی جدید را فراهم ساخت.
جامعــه نوخــواه در ســایه آشــنایی بــا تمــّدن و فرهنــگ دیگــر ، 
کوی های  الگــوی جدید زندگــی و معماری درخــور آن را پذیرفــت. 

مسکونی نوین مورد قبول واقع شد.
که خود در دامن آن  کردند  معمــاران نوگرا، معماری ای را تولید 
پرورش یافته بودند، حکومت پشتیبان آن بود و جامعه آن را روزآمد 
کوی های تازه بر مبنای معماری نو ساخته شد. می دانست. پس 

روند بیان شــده به شهرک های میان مرتبه و بلندمرتبه ساخته 
کباتان و  شــده در دهه های پایانی حکومت پهلوی مانند شــهرک ا

غیره نیز قابل تعمیم است.
کوی هــای مورد اشــاره یک شــبه پیدا نشــدند. معمــاری نوین 
کوی هــا قدم به قــدم و همگام با آمادگــی جامعه به تدریج  در ایــن 
کوی هــا مفاهیمی مانند  پیاده ســازی شــد. در رونــد ســاخت ایــن 
آپارتمان نشــینی، شهرک نشــینی و تیپ های همســان ساختمانی 

گرفته شد.  کار  گسترده به  به شکل 
کــه چگونــه بــرای یــک تحّول  مطالعــه انجــام شــده نشــان داد 
سکونتی در تهران خواست و همگرایی حکومت، مردم و معماران 
الزم بــوده اســت. ایــن نتیجــه می توانــد در مــوارد دیگــر مرتبــط بــا 
کالن  معمــاری نیــز صــادق باشــد. هر تحــّول معمــاری در مقیــاس 
نیازمند همســویی ســه مؤّلفه حکومــت، مردم و معماران اســت و 

بدون خواست آنها محّقق نخواهد شد.

پی نوشت ها

که »شــهر تهران  1   در ســال 1331 ش. یــک نماینــده مجلس آمــاری ارائه داد 
29 بیمارســتان،28۰ داروخانــه، 468 پزشــک و 87 دندانپزشــک دارد؛ در حالی 
کمتــر از 79 بیمارســتان، 386 داروخانه، 452  کشــور  کــه همه دیگر اســتان های 
پزشــک و 28 دندانپزشــک دارد« )آبراهامیــان، 1389، 332(. تعــداد مؤسســات 
کــه 378 مــورد آن در تهران  کشــور در ســال 1324 ش. 635 واحــد بــود  صنعتــی 
متمرکز شــده بود )مدنی پور، 1381، 23(. این مثال ها به روشــنی نشــان دهنده 

کشور به نفع پایتخت است. توزیع نامتناسب خدمات در 
2  آمــار رشــد جمعّیت تهران در دوره های مختلــف تاریخی در جدول زیر ارائه 
که نشــان دهنده رشــد باالی جمعّیت در دوره مورد مطالعه اســت  شــده اســت 

)حبیبی و هورکاد، 1384، 62(.

129513۰5131513251335134513551365سال

جمعّیت شهر 
تهران )هزار نفر(

35۰5۰۰75۰1۰۰۰156۰2719453۰6۰42

خ رشد ساالنه 3/63/64/12/94/55/75/22/9نر

کوی هــای ســاخته شــده، تعــداد واحدهــای مســکونی  3 اســامی تعدادی از 
کجــوری، 1351 و بانی مســعود،  کیا و زمــان ســاخت آنهــا بدین قرارند )بــه نقل از 
کــه آمارهــا متفــاوت بــوده اســت بــه منبــع اول  1388، 253 و 254؛ در مــواردی 
کوی چهارصد دســتگاه )حــدود 385 باب، 1325 شــروع  اســتناد شــده اســت(: 
کــوی نازی آبــاد )1۰۰۰  کــوی نارمــک )75۰ بــاب، 1333 شــروع(؛  و 1329 اتمــام(؛ 
کوی  باب خانه: 1334 شــروع؛ 772 باب آپارتمان: 1348 شــروع و 1351 اتمام(؛ 
کاالد )حدود 3۰۰ باب، 1337 شــروع  کوی  شــهرآرا )1336 شــروع و 134۰ اتمام(؛ 
کــن )1۰۰۰ بــاب آپارتمــان و 2۰۰ باب خانه، 1339 شــروع و  کــوی  و 1339 اتمــام(؛ 
کوی نهم آبان )345۰ باب،  کــوی تهران ویال )44۰ باب، دهه 4۰(؛  1343 اتمــام(؛ 
ح )433 باب، 1342 شروع و 1344 اتمام(. کوی فر 1344 شروع و 1346 اتمام(؛ 
ناتمامی بــرای  تالش هــای  دوم  پهلــوی  ابتــدای  و  اول  پهلــوی  دوران  در   4
کارآمــدن دولــت  گرفتــه بــود اّمــا پــس از روی  خانه ســازی توّســط دولــت صــورت 
که به او ســپرده شــد »ساختمان خانه های  قوام الســلطنه یکی از مأموریت هایی 
کارمندان جزء دولت و اشخاص بی خانمان« بود و از آن پس ساخت  ارزان برای 

کوی ها جّدی شد )اژدری، 1326، 126(. این 

5 Modernization.
کــرده بودند  کــه به اروپا ســفر  کســانی  6 پــس از انقــالب مشــروطه بســیاری از 
کارمندان و ســپس  پوشــش اروپایــی به تــن می کردند اّمــا با اجرای ایــن قوانین، 
مــردم رفته رفته پوشــش اروپایی را پذیرفتند )رنج دوســت، 1387، 179(. هدف 
گمــان می  رفــت بــرای زندگــی نوین بیشــتر  کــه  اصلــی از تغییــر پوشــش ایــن بــود 
کارآمد اســت. شــاهد اینکه رضاخان پس از ســفر به ترکیه و مشــاهده  مناســب و 

گفت: اقدامات آتاتورک در آذر 1314 ش. به محمود جم )رئیس الوزرا( چنین 
کــه ایــن موضــوع ســخت فکــر مــرا بــه خود مشــغول  »نزدیــک دو ســال اســت 
کــه  کــه بــه ترکیــه رفتــم و زن هــای آنهــا را دیــدم  داشته اســت، خصوصــًا از وقتــی 
کارهــای  »پیچــه« و »حجــاب« را دور انداختــه و دوش بــه دوش مردهایشــان در 
کمک می کنند، دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده است.  مملکت به آنها 
اصــاًل چــادر و چاقچــور دشــمن ترقی و پیشــرفت مردم اســت. درســت حکم یک 
کــه باید بــا احتیاط بــه آن نیشــتر زد و از بینش بــرد« )صالح،  کــرده  دمــل را پیــدا 

.)118 ،1384
کــوی نهــم آبان در جنوب ایســتگاه راه آهن تهران یکی از نمونه های تالش     7
کــوی بــرای زاغه نشــینان  کنان اســت. ایــن  دولــت بــرای تغییــر روش زندگــی ســا
جنــوب تهــران ســاخته شــد و با اتمــام آن آلونک هــای بهجت آباد تخریب شــده، 
کوی نهــم آبان منتقل شــدند. روایت  کامیون هــای ارتش به  کنانش توّســط  ســا

کوی  روشن کننده است: یکی از دست اندرکاران ساخت این 
»کامیون هــا هــر خانوار را جلــوی یکی از خانه هــا پیاده می کردنــد و می گفتند: 
این خانه مال تو. آلونک نشــین ها اّول خیلــی ناراضی بودند. می گفتند: اینجا به 
کار مــا خیلــی دور اســت. هیــچ وســیله رفت و آمــد نداریم. زن هــای ما در  شــهر و 
کار می کردند. خانه های دور و بر هر شب مهمانی  خانه های دور و بر رختشویی و 

ک زیادی شان را به ما می دادند. داشتند و خورا
که فرزندانشــان باید به مدرســه برونــد و درس بخوانند  بــه آنها فهمانده شــد 
و خودشــان خانه و زندگی داشــته باشــند و مهمانی بدهند. همگی آرام شــدند. 
گلکاری  کوچک و ســردر خانه شــان  خانه ها را با دل و جان پذیرفتند و در حیاط 
گفــت: خانه  ها را  که چند بــار  کارهــا چنــان راضی شــد  کردنــد... دولــت از انجــام 

همین جور خوب، زود و ارزان بسازید« )جوادی، 1374، 126(.
8   ورود دولت هــای اروپایــی بــه خانه ســازی بــه دو صــورت انجــام می گرفت: 
پرداخــت وام و حمایت هــای مالــی از بخش خصوصی و یا احداث ســاختمان ها 
کزاد،  توّســط ســازمان های دولتــی. بــرای اطالعــات بیشــتر مراجعــه شــود بــه: پا

کوی های مسکونی  بررسی نقش حکومت، مردم و معماران در پیدایش 
کوتاه مرتبه تهران در دوره پهلوی دوم
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جهانشاه )1389(، سیر اندیشه ها در شهرسازی، جلد اول، چاپ اول، آرمانشهر، 
تهران، صص 29۰ و 291.

9   یک شاهد در تأیید این امر مقاله ای است در مجله آرشیتکت به قلم یکی 
که در بخش هایی از آن آمده اســت: »برای پیروی از نظرات  از فّعاالن این عرصه 
که با او در ژنو آشنایی پیدا نمودم از سال  کار فرانسه  و فکر نوع پرور »لوشور« وزیر 
1315 پــس از مراجعت از فرنگ نگارنده نیز برنامه ســاختمان های دســته جمعی 
ارزان و ایجــاد محــاّلت نویــن در تهــران و شهرســتان ها را تنظیم نمــودم. مرحوم 
گونه مســاعدت را  گردید وعده همه  کــه با این فکر در پاریس آشــنا  کبــر داور  علی ا
کمر هّمت به کار بسته و  کارهای بزرگ در سر داشت  که شور  داد. این وزیر با تدبیر 
شرکت ساختمان های دولتی را بدین منظور با سرمایه متنابهی تشکیل نمود.« 
و ســپس بــا بیــان به نتیجه نرســیدن ایــن ایــده در دوران پهلــوی اول می افزاید: 
»ساختمان خانه های مسکونی یک قسمت مهم از برنامه دولت هایی که در این 
جنگ ]جنگ دوم جهانی[ فاتح شده  اند تشکیل می دهد. ما در ایران نیز باید به 
آنها تأّسی نموده و بر عمران و آبادی کشور خود بیافزاییم« )شیبانی، 1325، 28(.

1۰   برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به: 
شهرســتان ها،  و  تهــران  در  مســکن  تهّیــه  مســأله   ،)1325( عّبــاس  اژدری، 

آرشیتکت، سال اول، شماره 1، صص 15 و 16. 
شهرســتان ها،  و  تهــران  در  مســکن  تهّیــه  مســأله   ،)1325( عّبــاس  اژدری، 

آرشیتکت، سال اول، شماره 2، صص 51 و 52.
11   تفاوت الگوی جدید زندگی با الگوی سّنتی زندگی و تناسب آن با محاّلت 

جدید تهران در این دوره چنین توصیف شده است:
گروه هایی از جمعّیت طبقه متوّســط درآمد را  »بســیاری از محّله های جدید 
کم و  گروه ها،  کرده انــد. روش زندگی مــدرن و غرب گرا در بســیاری از ایــن  جــذب 
که در آن زندگی می کنند مطابقت دارد. اعتراض  بیش با بافت فیزیکی محّله ای 
و شــکایت طبقــه متوّســط ســّنتی بــه روش جدیــد زندگــی بیشــتر در بخش های 

جدید نمود داشته ]است[ ...« )مدنی پور، 1381، 397(.
تمّلــک  قانــون  تصویــب  می گویــد:  این بــاره  در  حبیبــی  محســن  دکتــر     12
آپارتمان ها در ســال 1344 ش. یک نشــانه از تحّولی قطعی در شیوه های زیست 

در این دوران است )حبیبی، 1385، 41(.
کنید بــه: حّجت، عیســی )1389(، تأّملی  13   بــرای اّطالعــات بیشــتر مراجعه 
کیفیــت معمــاری امــروز ایــران، هنرهای زیبــا- معماری و  در نقــش مخاطــب در 

شهرسازی، شماره 42، صص 35- 25.
14   Nikolai Markov.
15   Andre’ Godard.
16   Maxime Siroux.

کنیــد بــه: هوانســیان، وارطــان )1326(،  17   بــرای اطالعــات بیشــتر مراجعــه 
مسائل معماری در ایران، آرشیتکت، سال اول، شماره 4، صص 139 و 14۰.

18   در مقالــه ای بــا عنــوان »ســاختمان خانه هــای ارزان در ایــران« در مجّلــه 
آرشــیتکت، نویســنده روند پیدایش این ایده در ایران را چنین توصیف می کند: 
» بعــد از جنــگ بین المللــی اول برای ترمیــم خرابی های شــهرهای اروپا و مبارزه 
کمی مســکن، دولت هــا بــه فکــر ایجــاد محّله هــای جدیــد و ســاختمان های  بــا 
کشورهای مترقی دنیا را دیده اند و مخصوصًا  که  دسته جمعی افتادند. ایرانیانی 
کســب معلومــات نموده انــد، پس از  کــه در رشــته معماری و شهرســازی  آنهایــی 
کمی مســکن به این  مراجعت به ایران و مشــاهده وضع اســف آور ســاختمان ها و 
که ساختن خانه های ارزان و دسته جمعی را در ایران عملی نمایند«  فکر افتادند 

)اژدری، 1326، 125(.
19   Bazille.
20   Type.

کــوی چهارصد  گــزارش مجلــه آرشــیتکت از رونــد طّراحــی  21   بــرای مثــال در 
دستگاه آمده است:

کشورهای خارجی ساختمان های ارزان اغلب به شکل آپارتمان در چند  »در 
ج انجام این چنین ساختمان ها  که مخار طبقه ســاخته شــده اند و واضح اســت 
کمتر اســت ... ولی  بــه نســبت ســاختمان های متفــّرق به شــکل خانه دربســت 
که ایــن قبیل ســاختمان ها بــا توّجه به  کــه بــه نظر می رســید آن اســت  اشــکالی 
وضع آب و هوای تهران و عادت و رســوم محّلی زیاد مناســب نباشــد به خصوص 

که این خانه ها به اشــخاص با اقســاط طویل المّدت فروخته  کــه منظور این بود 
گر از لحاظ قانونی بالمانع باشــد در مرحله عمل  شــوند البته فروش آپارتمان ها ا
و نگهداری و حفاظت ســاختمان ها بدون اشکال نخواهد بود. بنابراین تصمیم 
که مشتمل بر ساختمان و حیاط باشند در نظر  که خانه های دربست  گرفته شد 

گرفته شوند« )اژدری، 1326، 129(.
کجوری، 1351، صص 9، 22،  کیا 22   برای اطالعات بیشــتر مراجعه شــود به: 
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فهرست منابع

آبراهامیان، یرواند )1389(، ایران بین دو انقالب: درآمدی بر جامعه شناســی 
گل محّمــدی و محّمــد ابراهیــم فّتاحــی  سیاســی ایــران معاصــر، ترجمــه احمــد 

ولیالیی، نشر نی، چاپ شانزدهم، تهران.
اژدری، عّباس )1326(، ساختمان خانه های ارزان در ایران، آرشیتکت، سال 

اول، شماره 4، صص 125-133.
بانی مســعود، امیــر )1388(. معمــاری معاصر ایــران: در تکاپوی بین ســّنت و 

مدرنیته، نشر هنر معماری قرن، چاپ اول، تهران.
بــاور، ســیروس )1388(، نگاهــی بــه پیدایی معماری نــو در ایران، نشــر فضا، 

چاپ اول، تهران.
گفتگو با بهروز پزشکی،  بسکی، سهیال )1374(، آغازگران معماری امروز ایران، 

آبادی، سال پنجم، شماره 18، صص 86-91.
گاهشــمار تحوالت شهرســازی جدید در ایران )2(،  بســکی، ســهیال )1376(، 

آبادی، سال هفتم، شماره 26، صص 4-24.
تکمیل همایون، ناصر )1379(، تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران، جلد سوم: 
از ویرانــی دارالخالفه ناصــری تا پایان دوره پهلوی، دفتــر پژوهش های فرهنگی، 

تهران.
ارزان،  جــوادی، محمــد هــادی )1374(، تجربه هــای دولــت در خانه هــای 
کنگــره تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران )ارگ بــم(، جلــد  مجموعــه مقــاالت 

کشور، تهران، صص 1۰9-127. نخست، سازمان میراث فرهنگی 
حبیبی، ســید محســن )1383(، از شــار تا شــهر، مؤسسه انتشــارات دانشگاه 

تهران، چاپ پنجم، تهران.
کالنشهر تهران، شرکت  حبیبی، سّید محسن و برنارد هورکاد )1384(، اطلس 

پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران.
ح جریان های فکری معماری و شهرسازی  حبیبی، سید محسن )1385(، شر

در ایران معاصر، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، تهران.
خانه هــای  ســاختمان  تهّیــه  فکــر  پیدایــش   ،)1325( محّمد علــی  شــیبانی، 

دسته جمعی ارزان بها در ایران، آرشیتکت، سال اول، شماره 1، ص 28.
کنش هــا،  صــالح، مهــدی )1384(، کشــف حجــاب، زمینه هــا، پیامدهــا و وا

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، تهران.
گیــری معمــاری در تجــارب ایران و  فالمکــی، محمــد منصــور )1385(، شــکل 

غرب، نشر فضا، تهران.
9 محّلــه  در  کن  و مســا کوی هــا  )1351(، مشــخصات  کجــوری، خدیجــه  کیا
شــهر تهــران )گــزارش منتشــر نشــده(، وزارت آبادانی و مســکن، دفتــر مطالعات و 

معیارهای ساختمانی، تهران.
کالنشــهر، ترجمه حمیــد زرآوند،  مدنی پــور، علــی )1381(، تهــران، ظهور یک 

شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چاپ اول، تهران.
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